THÔNG BÁO

CÁC LỚP GUITAR
CĂN BẢN & TRUNG CẤP
CHÙA HOA NGHIÊM
THỜI GIAN VÀ ĐNA ĐIỂM:
- Một tuần 1 Giờ (kể cả Lý thuyết và Thực hành)
- Mỗi chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật tại Thư Viện :
- Từ 3 - 4 pm hoặc
- Từ 4 - 5 pm hoặc
- Từ 5 - 6 pm hoặc
- Từ 6 - 7 pm
- Khóa dài khoảng 30 tuần.
HÌNH THỨC:
-

Học chung – trung bình 4 - 6 học sinh cho một lớp.
Học phí là $ 10 / Giờ - Được đóng trước cho 10 Giờ.
Học phí không bao gồm sách và tập vỡ ghi nhạc.
Học sinh phải có đàn và mang đàn đến.
Phải học và tự thực hành thêm ở nhà ít nhất 2 giờ mỗi tuần.

GHI TÊN:
-

Học sinh phải từ 12 tuổi trở lên.
Các lớp Căn Bản sẽ mở vào đầu các Học kỳ hoặc khi đủ điều kiện.
Học sinh đã biết đàn qua, có thể được xếp theo những lớp thích họp.
Số học sinh rất giới hạn, xin ghi tên trước với anh Hạnh để giữ chỗ và
xếp lớp, tại Thư Viện Chùa Hoa Nghiêm trong những giờ mở cửa:
Thứ Tư:
5 – 8 pm
Thứ Bảy: 10 – 3 pm
Chủ Nhật: 10 – 3 pm
Phone
: 9017 2771
(Thư Viện)
hoặc Mobile: 0411 414 363 (vào những giờ khác)

ooo000ooo

Số ID ____________

ĐƠN GHI TÊN
LỚP GUITAR CHÙA HOA NGHIÊM
Họ và Tên học sinh __________________________________________
Ngày sinh _____________________ Nam ___ Nữ ___
Tên Cha __ Mẹ __ hay Bảo hộ ___ : ______________________________
Địa chỉ _____________________________________________________
Vùng _______________________ Postcode __________
Home Phone: ______________ Mobile ________________
Nếu là Thanh Thiếu Niên, có hiểu rành tiếng Việt không? Có ___ Không ___
Đã có học về Âm nhạc trước đây chưa ?

Chưa ___ Có ___

Nếu có :
Bao lâu __________________ Loại nhạc cụ gì _________________
Chọn lớp nào:

3:00 pm ___ 4:00 pm ___ 5:00 pm ___ Xin tùy ý ____

hoặc ngày và giờ khác thích hợp hơn __________________________
Học sinh xin cam đoan đi học đều đặn, thực hành thêm ở nhà ít nhất
2 giờ Mỗi tuần ______ và giử đúng nội quy của lớp học.
Học sinh ký tên

Ngày __________________

Hoặc Phụ Huynh ký thay

